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Лузанiвська загальноосвiтня школа 1-1ll ступенiв Кам'янськоТ MicbKoT ради ЧеркаськоТ областi

Затверджений у сlшi: Шiстсот сорок шсж

,,'' .:-#94

( Код за С.ЩПОУ та наймеrцвання бюдrrепrоi усганови )

20801, вул. l_|ентральна, 1 1, с,Лузанiвка, Черкаська область
( нйменування MicTa, району, областi )

код та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiв та кредll.ryваннл
бюд:кету

06 Орган з питань освiти i науки ,

код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитув,lнюI державного бюджету

(грн)

Найменування код
Усього на DiK

рАзомзагшьний фонд спецiальний
фонл

l , 3 4 э
НАДХОДКЕННЯ - ЧСЬОГО х бl1 000,00 29 070,00 640 070,00

Надходження коштiв iз з:гального фонду бюджету х 611 000,00 х 611 ,000,00

над<одлсенrrя коштiв iз спецiальною фонду бюджсгч. у тому числi: х х 29 070,00 29 070,00

- наdхоdэtсення Bid плаmu за послуzu, tцо наdаюtпься бюdсюеmнuмu усrпановсмu
-з zi d н о iз зак он оdавсmв ом

25010000 х 29 070,00 29 070,00

Плата эа пшуm, що надаються бюдхетними убановами згiдно з ii основною дiяльнifrю 2501 0 l 00 х 29 070.00 29 070,00
Надходження бюджетних уfrанов вiд додатковоi (господарськоТ) дiяльнобi 2501 0200 х
Плата эа ореtцу майна бюджетних усанов, що здiйвюоться вiдповiдногодо 3акону Украiни (Про
оре}цу даржавного та комунального майнаЕ 2501 0з00 х

Надходження бюджётних усганов вiд рёалiзацii в усгановленому порядку майна (KpiM нерухомого
майна) 250 1 0400 х

- iншi dэсепела власнtlх наdхоiэюень бюа)Ееfпнuх vсlпанов 25020000 х
Благодiйнi внески. гранти та дарунки 25020100 х
Надходження, lцо отримають бюджетнi убанови вiд пiдприембв, органiзацiй, фlзичних осiб та вiд
iнщих бюджfrних уfrанов для виконання цiльових заодiв, у тому числi заодiв з вiдч}аi{оння для
суспiльних потреб зёмельних дiлянок та розмiщених на них iнших об'епiв нерухомого майна, цо
перебувають у лриватнiй власнобi фiзичних або юридичних осiб

25020200 х

Надходження, що отримують державнi i комунальнi замади професiйноI (професiйно-тsхнiчноi),
фаховоi передвищоI та вицоI освiти вiд розмiцення на депозитах тимчафво вiльних бюджетних
коштiв, отриманих за надання платних послуг, якщо таким зашадам законом надано вiдповiдне правt
надходження, що отримають державнi i комунальнi зашади фаховоi пердвищоi та вищоi освiти,
HayKoBi усrанови та зашади кульryри як вИФтки, Hapaoвaнi на зmишок кощтlв на поточних рахунка
вiдкритих у банках державноrо Фfrору для розмiщення власних надходжень, отриманих як плата за
послуги, що надаються ними згiдно основною дiяльнifrю, благодiйнi внесм та гранти

25020з00 х

- iHtцi наdхоdэlсення, ч mому чuслi: х
iHuli doxodu (оозпuсаmu за коdал,tu класuбiкаuit doxodiB бюdэюеmу) х

- фiнансування (розпuсаtпu за KodaMu масuфiкацii фiнансування бюdэtеmу за
muпом боп z oBoz о .з об ов' жання)

х
повернення креduпiв dо бюdэюеmу (розпuсапu за коdамu проzраt"tноi' х

кllасu(рlкuцIl вuUumкlб mа креоumуilннн оюоJк:еmу, пlасuq)lruцll креOuпубання
бюdэrеmч) х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х 611 000,00 29 070,00 б40 070,00

поточнlвиIlАтки 2000 бl1 000,00 29 070,00 640 070,00

оплата працi i нарахування на заробiтнч платч 2,100 465 920,00 465 920,00

оплата поацi 211о 38l 902,00 38l 902,00

3аробiтна плата 2111 38l 902,00 381 902,00

гроtлове забезпечення вiйськовослчжбовцiв 2112
счддiвська винагорода 2113
нарахчвання на оплату працi 2120 84 018.00 84 018,00
Викооистання ToBaoiB i послчr 220о l45 080.00 29 070,00 l74 150,00


